
اا حقيققة انشق قد القمر بأن نقر نحن ولهذا القمر انشقاق  لبعقض خلافق
اا المعاصرين مققن القمققر : إن وقققالوا القمققر انشقققاق أنكققروا الققذي أيضقق

اا تتغيققر أن يمكققن ول السققماوية الافل ك القمققر بانشقققاق المققراد وأن أبققد
ور أي القمقر اتضقاح بمعنقى وسقلم عليقه الله صلى النبي رسالة ظهور ن

اا ويسققتدلون الرسققالة لكققانت حقيقققة كققانت لققو الحادثققة هققذه بققأن أيضقق
اا مشهورة ول القمققر ينشققق أن الهيققن بققالمر هققي ما يعني بالتاريخ عالمي

باطلققة عليلققة تعليل ت هققذا وكل حولهم من أو مكة أهل إل به الناس يعلم
الصققلة عليققه النققبي عققن متققواتر بققل مشققهور هو مما القمر انشقاق لن

تت عليه دل والقرآن والسل م بب بر بت قق ةة (( ا بع سسَعا سق ال بش قن ةر بوا بم بق قل قن*  ا تإ بو
قوا بر ةة بي بي ةضاوا آ تر قع اا يشققتهر لققم وكونه]1:2)[القمر) ةي التاريققخ افققي عالميقق
مققن على هذا النهار صادف يكون قد لنه حقيقة وجود من بمانع هذا ليس

وهققم بالليققل يكققون قققد ثققم تمنققع وموانققع غيققو م هنا ك يكون قد ثم حولهم
اا انشقاقه ثم موانع هنا ك أن المهم نائمون الليققل كققل انشق هو ليس أيض
قققد وهذا التأ م ثم الية هذه وسلم عليه الله صلى النبي أراهم حتى انشق

 . نعم أي نحوها أو دقائق خمس خلل يكون ل
ةة بي بوآ قم ((  ةه سنَعا بل بنَعا بأ قل بم قم بح ةه بت سي رر تك تف ي ةذ قل ةف قل تن ا ةحاو قششش بم قل بنششَعا* ا قق بل بخ بو  

قم ةه قن بل ته تم تل قث بن بمَعا تم ةباو بك قر ةة:  تعالى  قوله)) بي بي بوآ قم ((  ةه سنَعا بل بنَعا بأ قل بم )) بح
. خالد ؟ الية هذه افي المبتدأ أين

...:  الطالب
 ؟ التقدير ما المؤول المصدر : نعم الشيخ

: حملهم الطالب
هققؤل ء إلققى وأضققيفت نققوح ذرية هنا بالذرية : المراد نقول افإنا...:  الشيخ
المشقحون الفلقك افققي جنسقهم مقن الذريقة حملنققا يعنققي الجنس باعتبار
اا لهذا وذكرنا قد:  تعققالى قققوله وهو نظير بق بل بو بنششَعا ((  قق بل بن بخ بسششَعا تلن قن ا تمشش
ةة بل قن ةسال ةن تم سم*  تطني ةه ةث بنَعا قل بع ةة بج بف قط جعلنققا مققا]12:13)[المؤمنون) ةن

هققو السققللة مققن خلققق الذي النسان لن السللة من خلق الذي النسان
افققي نطفة يكون الذي وإنما مكين قرار افي نطفة يكون أن يمكن ول آد م

إليققه تطمئققن الققذي هققو القققول هققذا طيققب جنسققه من كان ما مكين قرار
.  السياق يأباه ول النفس

الن الققدرس مبتققدأ ) هققذا) المشششحاون الفلششك (( ف ي:  تعالى قوله 
لهققا يسبق ل لنه الذهني للعهد هنا افأل نوح سفينة ) أي) الفلك (( ف ي

للعهققد هنققا أل افتكققون واحققد افلققك بها المراد لن للستغراق وليست ذكر
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اللققه قققال الذي وهو أذهانكم افي المعهود الفلك افي يعني الذهني ؟ إيش
علينققا مققر كمققا ) والفلققك) بأعنيننششَعا الفلششك اصنع (( أن:  لنققوح تعالى
كهققذه المفققرد علققى إطلقققه افمن المفرد على ويطلق الجمع على يطلق
ستإ ى ((:  تعققالى قققوله مثل الجمع وعلى الية بذا بح قم تإ ةتشش قن تك تفشش ي ةك قلشش ةف قل ا

بن قي بر بج قم بو ته ةح تب تري ةة تب بب رني وهققذا ، الفلققك ) أي) (( جرين]22)[يونس:) بط
الفقهقا ء بعققض ققال ولهققذا ، المفقرد علقى يعققود ول جمقع ضقمير الضمير
: قققال الركققوع ينققوي الركوع درو ك حدب الذين الحدب : إن الله رحمهم

افالحققدب بالنيققة إل مفرد ول جمع هو هل يدرى ل العربية افي كفلك وهذا
أحققدب يركققع يقققدر ما لنه الركوع ينوي بالنية يركع كيف الظهر المقوس

نققوح سفينة ) أي) الفلك ف ي ذريتهم حملنَعا أنهَعا لهم (( وآية ، نعم
الذين البشر من بأناس مملو ء ؟ بمن مملو ء ، ) المملو ء) (( المشحاون

الحيوانققا ت ببقيققة ) مملققو ء) قلنيل إلإ ى معه آمن (( ومَعا نوح مع آمنوا
بنَعا ((:  قال الله لن قل قل ةق تم قح بهَعا ا قن تفني لل تم تن ةك قنيشش بج قو تن بز قنيشش بن قث )[هققود:) ا
40  [

عملققوه مققا وهو نوح افلك مثل ) أي) مثل من لهم (( وخلقنَعا:  وقوله
ال وجل عز الله يذكرهم والكبار الصغار السفن من شكله على : بحمل أو

 نوح ذرية هم الذين السابقين آبائهم
اا  تعالى قال كما يركبون ما الفلك هذه مثل من خلق تعالى الله : أن وثاني

قد:  بق بل بو بهَعا ((  بنَعا قك بر ةة بت بي قل آ به قن بف ةر تم تك سد تعلمققوا افالناس]15)[القمر:) ةم
قققوله ولعققل السققفينة هققذه مثققل يصققنعون افصاروا السفن يصنعون كيف

ةه:  القمققر سققورة افققي تعالى بنَعا قل بم بح بو بلششإ ى ((  تت بع ةح بذا باوا قلشش ةر بأ ةسشش ةد )) بو
أن لجققل الفلققك هققذا أو السققفينة هذه مواد إلى الشارة افيها]13[القمر:

ذات (( علإ ى:  قققال بققل افلققك علققى حملنققاه يقققل لققم لنه الناس يتعلم
اللققواح مققن مصققنوع الفلققك هققذا : إن يقققول ) كققأنه) ودسششر ألششاواح

: وجقل عققز قققال ثقم ، الفلقك هققذا مقواد النقاس يتعلقم حقتى والمسققامير
) المققراد) مثلششه (( مششن) ) يركبششاون مششَعا مثلششه من لهم (( وخلقنَعا

المماثلة لن وذلك وجه كل من المماثلة المراد وليس الجنس هنا بالمثل
افيختلقف النقوع أمقا الجنقس نفقس لكقن متعقذرة تكقون ققد وجه كل من

افققي السققفن تققترقى زالققت ومققا سققفنه نوع عصر افلكل العصار باختلف
المؤلققف قققال ، الحاضققر عهققدنا افققي إليققه وصققلت مققا إلى ووصلت البحار
" مقششدر سؤال إلإ ى إشَعارة تعَعالإ ى الله بتعلنيم: "  تعالى الله رحمه
:  تعالى الله قال : كيف قال كأنه
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وليست البشر بأيدي مصنوعة السفن ) وهذه) مثله من له (( وخلقنَعا
: المؤلققف افأجققاب وشققبهها والفققرس تركب التي البعير كخلق الله بخلق

 ، بتعليمه كانت لنها إليه خلقها أضاف تعالى الله بأن
:  الفوائد من الية هذه افي 

ال الله أن لول افإنه نوح زمن افي الغرق من البشرية إنقاذ افي ما : بيان أو
اا أبقققى تعققالى الله لكن الرض من البشرية لزالت هؤل ء أبقى ومققن نوحقق
نسقل هقم بقوا الذين وأما أحد معه الذين نسل من يبق افلم هذا ومع معه
بنَعا:  تعالى قال كما افقط نوح قل بع بج بو ةه ((  بت سي رر ةم ةذ بن ةه تقني ببَعا قل )[الصاافا ت:) ا
اا يسمى ولهذا أحد منهم يبق افلم غيرهم أما]77 . الثاني البشر أبا نوح
اا هققؤل ء علققى أنعققم بمققا وجل عز الله نعمة : بيان الية هذه افوائد من ثاني

أحققد استطاع ما السفن هذه ولول البحر افي يركبونها التي السفن بتعليم
هقذه بصققناعة أعلمهقم الله ولكن ما ء بينهما أخرى إلى يابسة من يعبر أن

. إليه وصلوا ما إلى وصلوا حتى
مملققو ءة كانت نوح افيها كانت التي السفينة : أن الكريمة الية افوائد ومن
) .) (( المشحاون:  لقوله وغيره البشر من

كقل مقن المسقاواة تقتضقي ل ققد المماثلة : أن الكريمة الية افوائد ومن
كققانت والققتي الموجود السفن هذه ) وليست) مثله (( من:  لقوله وجه
أن علققى ويققدل وجققه كققل مققن سفينة كمثل ليست القرآن نزول عهد افي

ةه:  تعالى قوله وجه كل من المساواة تقتضي ل قد المماثلة سل تذ ي (( ال سل ا
بق بل بع بخ قب ةت بس باوا بم بن بس تم تض بو قر ل

ب سن ا ةه بل قث المققراد افققإن]12)[الطلق:) تم
مققن والسققما ء الرض بيققن افإن وإل افقط العدد افي المماثلة هنا بالمماثلة
. ظاهر ماهو العظيمة الفروق

السققفن بهققذه الحاصلة الراحة إلى ) إشارة) يركباون (( مَعا:  قوله وافي
اا اففيها الستقرار ركوبهم محل وأن سققبحانه اللققه مققن النعمققة بيققان أيضقق

.  السفن هذه على الراكبين استقرار افي وتعالى
قن:  تعققالى قققال ثققم تإ بو قأ ((  بششش قم بن ةهشش قق تر قغ بخ بفال ةن تري قم بصشش ةهشش قم بوال بل ةهشش

بن ةذو بق سال* ةين تإ ةة   بم قح سنَعا بر ةعَعا تم بتَعا بم بلإ ى بو ةن تإ شرطية جملة الية  افي)) تحني
اا ) وافيها) (( نغرقهم ) وجوابه) (( نشأ افيها الشرط افعل اسققتثنا ء أيض

من مفعول ) افهي) منَعا رحمة (( إال:  قوله وهو الحوال أعم من مفرغ
 وجل عز الله من التي الرحمة لجل إل أي أجله

افققي ركبققوا إذا ) يعنققي) نغرقهم نشأ (( وإن:  وجققل عققز الله يقول 
قن:  تعققالى اللققه قققال  كققذلك والمر السفن تم بو ته ((  تت بيششَعا تر آ باوا بجشش قل تفشش ي ا
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تر قح بب قل تم ا قعال بل قن* بكَعا تإ قأ   بش تن بي تك قسشش بح ةي رريشش بن ال قلشش بل قظ بني بد بف تكشش بوا بلششإ ى بر بع
ته تر قه سن بظ بك تف ي تإ تل ةت بذ بيَعا رل بل ةك ةر تل سبَعا ةر بصشش ةكاو قو*  بششش بأ سن   ةه قق تب بمششَعا ةيششاو تب
ةباوا بس ةف بك قع بي قن بو ةر بع تثني مققن وجققل عققز الله افحذر]33:34)[الشورى) بك
وإمققا ظهرهققا على راكدة افتبقى الريح اسكان إما السفن هذه افي أمرين

قن:  يقول وهنا إغراقها تإ بو قأ ((  بش قم بن ةه قق تر قغ (( فال سقفنهم افقي ) وهم) ةن
اا المغيققث وسققمي المغيققث بمعنققى ) الصققريخ) لهششم صريخ لن صققريخ
بققدر غققزوة حققديث ومنه يستغيث صرخ أحد هاجمه إذا النسان أن العادة

اا دعا أبا سفيان أن هم (( وال:  قققال يسققتغيثهم مكققة أهققل إلققى صققارخ
سققبحانه الله أراد إذا ينقذهم أحد ول يغيثهم أحد ل أي ) ينجون) ينقذون

سال((  يغرقهم أن وتعالى ةة تإ بم قح سنَعا بر ةعَعا تم بتَعا بم بلإ ى بو ةن تإ ينجيهم ل  أي)) تحني
: قققوله لن منقطققع إنققه قيققل هنققا والسققتثنا ء وجققل عز الله رحمة إل أحد

ينجققون منققا رحمققة لكن ) بمعنى) منَعا رحمة * إال ينقذون هم (( وال
: وقوله وينقذون

ةَعا  اللققه لن أجلهققم حيققن إلققى يمتعققون أنهققم ) أي) حنين إلإ ى (( ومتَعاع
اا شي ء لكل جعل قد تعالى إياهم وتنفيعنا لهم رحمتنا إل ينجيهم ل أي قدر
 ، آجالهم انقضا ء إلى لذاتهم

:  افوائد الكريمة الية افي 
) .) نغرقهم نشأ (( وإن:  لقوله وجل عز الله مشيئة : إثبا ت منها

اا بقو م أراد إذا الله : أن ومنها صششريخ (( فال:  لقققوله لققه مققرد افل سققو ء
) .) ينقذون هم وال لهم
نجققاتهم وأن الغققرق مققن بإنجققائهم وتعالى سبحانه الله نعمة : بيان ومنها

. وجل عز الله رحمة من ولكنها وعملهم بكسبهم ليس الغرق من
لقوله أجله يأتي أن إلى الهل ك من النسان ينقذ قد تعالى الله : أن ومنها

ةَعا:  ) .) حنين إلإ ى (( ومتَعاع
حنيششن (( إلإ ى:  لقوله ومستحيل متعذر الدنيا هذه افي الخلود : أن ومنها

. ينقضي أن افلبد غاية له كان ) وما)
مققن بالنقققاذ تعققالى اللققه نعم إلى ينظر أن النسان على يجب : أنه ومنها

اللققه مققن افضققل أنها على النعم إلى ينظر أن محبوب بحصول أو الشدائد
نغرقهششم نشششأ (( وإن:  لقققوله الله من ولكنها بكسبه ليست وجل عز
) . ) لهم صريخ فال
بذا:  تعالى قال ثم تإ بو بل ((  ةم تقني ةه ةقاوا بل ست بن بمَعا ا قني قم بب ةك تدي قي عققذاب ) من) بأ

. عندكم بهم ما ، عندي الدنيا هم عذاب من ، كذا الدنيا هم ؟ إيش
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...:  الطالب
بذا:  الشيخ تإ بو بل ((  ةم تقني ةه ةقاوا بل ست بن بمَعا ا قني قم بب ةك تدي قي الققدنيا عققذاب ) من) بأ

بمَعا((  كغيركم الدنيا عذاب من ، افقط العذاب هو ما الهم لن قم بو ةكشش بف قل بخ
قم(( الخققرة عذاب ) من) ةك سل بع بل بن   ةمششاو بح قر (( إذا:  قققوله ،  أعرضققوا)) ةت

) وجققوابه) (( قنيل افيها الشرط افعل شرطية هذه ) الجملة) لهم قنيل
أنققه لشققك التقققدير " وهققذا " أعرضاوا:  بقققوله المؤلف قدره محذوف
وحققذف المؤلف قال مما أوسع المر يكون افقد وإل المؤلف من التماس

يترتب مما يقدره أن يمكن ما كل يقدر الذهن أن البلغة من افيه هذا مثل
اتقوا لهم قيل إذا الناس أن أخرى جهة من ، جهة من هذا القول هذا على

ويسققكت يعققرض مققن منهققم إجابققاتهم تختلققف خلفكققم وما أيديكم بين ما
الققتي المور من ذلك غير إلى يقاتل من ومنهم ويسب يستكبر من ومنهم

كققل الققذهن ليققذهب ظاهر هو ما البلغة من هذا حذف افي افكان تخفى ل
بذا:  قققوله المحذوف هذا تقدير افي مذهب تإ بو بل ((  ةم تقنيشش ةهشش ةقششاوا بل ست بمششَعا ا

بن قني قم بب ةك تدي قي بمَعا بأ قم بو ةك بف قل الفعققل لن مبهققم هنققا القائققل ؟ القائل ) من) بخ
اا قول من كان سوا ء القول هذا لهم يقول واحد أي ليشمل للمجهول مبني
وسققلم عليققه اللققه صققلى الرسول قول من كان أو كتابه افي وجل عز الله
((:  لهم قيل إذا الكفار افهؤل ء ذلك بعد الدعاة قول من كان أو سنته افي
بذا بل تإ ةم تقني ةه ةقاوا بل ست بن بمششَعا ا قنيشش قم بب ةك تدي قيشش بمششَعا بأ قم بو ةكشش بف قل بنيششن (( مششَعا) ) بخ

افي الكاافر يعذب قد وتعالى سبحانه الله افإن الدنيا عذاب ) من) أيديكم
اا المققة هققذه عذب وكما السابقة المم عذب كما الدنيا عققذاب لكققن أيضقق
بك (( ببعض بعضهم بابتل ء يكون المة هذه تل قاو بذ بل ةء بو بشَعا ةه بي سلشش بر ال بصشش بت الن

قم ةه قن قن تم تك بل باو بو ةل قب بني قم تل ةك بضشش قع ةض بب قعشش بب بم ]4)[محمققد:) تب قاو بيشش ةش ((  تطشش قب بن
بة بش قط بب قل بر ى ا قب ةك قل سنَعا ا بن تإ ةماو تق بت غققزوة افققي هققذه كانت]16)[الدخان:) ةمن

المققم أمققا كققبرى بطشة تعالى الله افسماها قريش صناديد قتل حين بدر
عذاب ) من) أيديكم بنين مَعا (( اتقاوا افهنا معروافة افعقوباتهم السابقة

عز الله افعل من كان أو المؤمنين بأيدي كان سوا ء المتنوع العذاب الدنيا
أمققر ) مققن) خلفكششم (( ومَعا ذلك وغير والغرق والزلزل كالقحط وجل

)) خلفكم (( مَعا:  قال وهنا وأبقى وأشد أشق الخرة وعذاب الخرة
: يقققول الصواب إلى أقرب لكان بالعكس المر كان : لو قائل يقول قد 

خلفكششم (( ومششَعا مستقبل لنه الخرة عذاب ) من) أيديكم بنين (( مَعا
ورا ءه النسان يخلفها التي هي الدنيا لن الدنيا عذاب ) من)
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خلفهم ما وما الدنيا هو حقيقة أيديهم بين الذي بأن هذا عن نجاوبه ولكن 
بن ((:  تعالى قوله ومنه الما م بمعنى يطلق قد والورا ء الخلف افإن بكششَعا بو

قم ةه بء برا ةك بو تل ةذ بم ةخ قأ سل بي ةة ةك بن تفني ةبَعا بسش قصشش العلمققا ء قققال]79)[الكهققف:) بغ
قن ((:  تعققالى وكقققوله ، : أمققامهم معنققاه تم ته بو تئش برا ةب بو بذا ةظ بعش تلنيش )) بغ

للتعليققل هنا ) لعل) ترحماون (( لعلكم:  وقوله أمامه أي]17[إبراهيم:
لهقم افجمققع الشققي ء هقذا لهقم قيل إذا وجل عز الله يرحمكم أن لجل أي
ترحمششاون (( لعلم:  قوله افي خالد يا الترهيب ، والترهيب الترغيب بين

)) خلفكششم ومششَعا أيششديكم بنيششن مششَعا (( اتقاوا:  قققوله افي ) والترهيب)
بققل يسققتجيبون ل ذلققك ومققع والققترهيب الققترغيب بيققن لهققم جمققع هققؤل ء

أشققبه وما الولين أساطير هذا ويقولون ويسخرون ويستكبرون يعرضون
 ، نعم الله إلى دعوا إذا هؤل ء عن معروف هو مما ذلك

وبلغتهققم الحجة عليهم أقيمت قد الكفار هؤل ء أن الكريمة الية هذه افي 
بذا : لقوله ذلك ينفعهم لم ولكن ووعظوا الدعوة تإ بل ((  ةم تقني ةهشش ةقششاوا بل ست ا

بن بمَعا قني قم بب ةك تدي قي بمَعا بأ قم بو ةك بف قل ) .) بخ
عرضققة كققان واستكبر الله دين عن أعرض إذا النسان : أن افوائدها ومن

((:  لقققوله والخققرة الققدنيا افققي أو الخققرة افققي أو الققدنيا افققي إما للعذاب
ةقاوا ست بن بمَعا ا قني قم بب ةك تدي قي بمَعا بأ قم بو ةك بف قل ) .) بخ
سققبب معصققيته واجتنققاب وجققل عققز اللققه إلققى القبققال : أن افوائدها ومن

) .) ترحماون (( لعلكم:  لقوله للرحمة
اا افوائدها ومن ) افققإن) (( لعلكم:  لقققوله والسققباب العلققل : إثبا ت أيض
اا للسققباب أن ينكققر أحققد ول للتعليققل هققذه لعل عققن صققرف مققن إل تققأثير

:  أقوال ثلثة على والعلل السباب افي اختلفوا والناس الفطرة مقتضى
سققبب لكققل لبققد وأنققه بذاتها مؤثرة والعلل السباب : إن قال من افمنهم

. معلولها افي تأثيرها من علة كل افي ولبد مسببه من تأثيره من
أثير ل : إنقه وقال بالعكس قال من ومنهم هقي وإنمقا والسقباب للعلقل ت

ذلققك إن يقولققوا لم المعلول أو المسبب وجد افإذا افقط وأمارا ت علما ت
ول بققه ل عنققده حصققل ذلققك : إن يقولققون ولكن العلة أو السبب أجل من

ذهبققوا مققا على يواافقهم أحد ول والمعقول المنقول خالفوا هؤل ء أن ريب
. إليه

اا والعلل للسباب إن : يقولون وسط الثالث والقول معلولتهققا افققي تققأثير
بمققا بققل بنفسققها مققؤثرة ليسققت افهي افيها ذلك الله بجعل لكن ومسبباتها

القول وهذا للمعلول أو للسبب الموجب المر من افيها تعالى الله أودعها
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هذا أو العلة هذه يسلب قد تعالى الله أن بدليل الصواب وهو المتعين هو
اا تأثير له يبقى ول التأثير يسلبه قد السبب عليققه إبراهيققم قصة وما إطلق
((:  النار لهذه الله افقال تتأجج نار افي ألقي حيث بغريبة والسل م الصلة
ةا كاون ي ةَعا برد اا ) افكققانت) إبراهنيم علإ ى وسالم اا بققرد أنهققا مققع وسققلم
اا صار ت ولكنها للحراق سبب اا برد علققى يقدل وهققذا إبراهيققم على وسلم

هققذه وجعققل وجققل عققز اللققه بققإرادة ؟ بمققاذا تؤثر إنما والعلل السباب أن
اا سبب هو العلة . مؤثر
اا قبلها والتي هذه الية افوائد ومن طيب وجققل عز لله الرحمة : إثبا ت أيض
اا يزل لم الله لن الذاتية ، الفعلية الذاتية صفاته من وهي ول بعباده رحيم
المرحو م تعلقها باعتبار الفعلية ، يزال ل المرحقو م باعتبقار تتجقدد افإنهقا ب

حققادث البشققر من الله رحمه الذي افهذا الله صفا ت من صفة أنها باعتبار
الشاعرة إليه ذهب ما عليكم يخفى ول الرحمة به افتتعلق يكن لم أن بعد
أو الحسققان بها يراد أنه وادعائهم الحقيقة وجه على الرحمة إنكارهم من

بالحسققان أو الرادة للققه يثبتققون لنهققم بالرادة اففسروها الحسان إرادة
باطققل قققول شققك بل وهققذا اللققه صققفا ت مققن ليققس منفصققل مخلوق لنه

: إن قققالوا عليهققم والققرد لنكققاره تعليلهققم بيقان علينققا مققر وقققد وضققعيف
اا رقة ؟ إيش تقتضي الرحمة اا ولينقق وجققل عققز بققالله يليققق ل وهققذا وضققعف
اا وقالوا إل صققفاته من نثبت ل ونحن العقل عليها يدل ل الرحمة : إن أيض

 بصواب ليس القول هذا أن بينا وقد العقل عليه دل ما
ال  بالرحمة ويوصف سلطان وذي قوي إنسان من تقع قد الرحمة : أن أو

 البشر من حتى
اا  أكثر عليها يدل العقل افإن باطل عليها يدل ل العقل أن : ادعاؤهم وثاني

هققذا علينققا مققر وقققد الرادة علققى التخصققيص دللة من دللة وأوضح دللة
اا . كثير
بق المراد أن وهو نذكره ثالث رأي بسيط... إلى يحتاج ما ، تعالى الله قال

أن ويخشققى مسققتقبلهم افققي الققتي ) المعاصققي) أيششديهم بنيششن (( مششَعا
بيققن بمققا المراد افيجعلون الماضية ) المعاصي) خلفهم (( ومَعا يفعلوها
اليققة إن قلنققا أن وسققبق الله عذاب من ل العمال من خلفهم وما أيديهم

علققى تحمقل افإنهقا تعققارض بدون افيها المذكورة المعاني تحتمل كانت إذا
. الية هذه افوائد أخذنا أظن ما أنا ، الية افي ، طيب الجميع

...:  الطالب
. عندي...:  الشيخ
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...:  الطالب
. طيب هذا كل أخذنا السباب وإثبا ت الرحمة : إثبا ت الشيخ

) قبققل) آيششة من تأتنيهم (( ومَعا ، الجديد الدرس بداية ، تعالى الله قال
وحطه منديل أخذ ، المناديل من  أخذ ياسر الخ رأيت الدرس افي أبدأ أن
... افي
بمَعا:  وجل عز الله قال بو قم ((  ته تتني قأ قن بت ةة تم بي قن آ تت تم بيَعا قم آ ته رب سال بر ةناوا تإ بكششَعا

بهَعا قن بن بع تضني تر قع اا)) ةم   ، هذه الية على الكل م لنا سبق  أيض
بمَعا:  تعالى الله قال طيب بو قم ((  ته تتني قأ قن بت ةة تمشش بيشش قن آ تت تمشش بيششَعا قم آ تهشش رب )) بر

بمَعا:  وجققل عققز اللققه يقققول للرسققل المكققذبين علققى يعود هنا الضمير  ))
قم ته تتني قأ قن بت ةة تم بي قن آ تت تم بيَعا قم آ ته رب زائدة ، زائدة ، زائدة ) هنا) (( من) ) بر

اا أي المعنى افي وزائدة اللفظ افي زائدة افهي المعنى افي تزيد لكنها لفظ
اا معنى تعطيه النفققي تأكيققد الجديد المعنى ؟ الجديد المعنى هو ما ، جديد

يعرضققون بققل يقبلونها ل افإنهم تأتيهم آية أي ، أي عمومه على والتنصيص
قسمين إلى تنقسم وجل عز الله من تأتي التي واليا ت ويستكبرون عنها

عليهم الرسل به جا ء ت ما الشرعية افاليا ت ، شرعية وآيا ت كونية : آيا ت
بالتكققذيب والسققتكبار بالتكققذيب يكققون عنهققا والعققراض والسل م الصلة
أل عنهققا افققالعراض الكونية اليا ت وأما ، الحكا م عن والستكبار بالخبار

اا منقه تحر ك وأل بها النسان يهتم يققول وأن قلبققه منهقا يوجققل وأل سقاكن
قن السما ء من ينزل العذاب رأوا كالذين تإ بو قوا ((  بر ةفَعا بي قس بن تك تء تم بمَعا سس ال

ةطَعا تق ةلاوا بسَعا ةقاو ةب بي بحَعا ةم بس ةكاو قر : إن يقولون كالذين أو]44)[الطور:) بم
اا ليس الكسوف اا أمر نسققأل يخيققف أن ينبغي ول طبيعي شي ء لنه مخيف

ثم العاتية الرياح من والدمار والغرق الزلزل يرون كالذين أو العاافية الله
اا لققه يحققر ك ل طبيعي أمر هذا يقولون علققى يققدل هققذا أن ريققب ول سققاكن
بهققذه يتعققظ أن النسقان علققى الققواجب افقإن وإل وموتهقا القلقوب قسوة
وعققد م بهققا المبققالة عد م ؟ إيش معناه الكونية الية عن افالعراض اليا ت

اا النسققان مققن تحققر ك وأل بهققا الكققتراث هققذا عاطفققة لققه تهققز ول سققاكن
مششن تششأتنيهم (( مَعا:  وجققل عز الله افيقول الكونية اليا ت عن العراض

قابلوهققا إل ) يعنققي) معرضششنين عنهششَعا كششَعاناوا إال ربهششم آيَعات من آية
بخققبر الشرعية اليا ت جا ء ت افإذا افيها يتفكرون ول يتأملوها ول بالعراض

افققي جقا ء وإذا شققعر هقذا سقحر هققذا كقذب هققذا وقققالوا طول على كذبوه
أن بققدون لهققا ينقادوا ولم لها يذعنوا ولم عنها استكبروا الشرعية الحكا م
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يكققترثون ل الكونيققة اليققا ت افي وكذلك المصالح من افيها وما افيها يتأملوا
 ) نعم) معرضنين عنهَعا كَعاناوا (( إال يهتمون ول بها

اليا ت من لعباده يبين أو يذكر وجل عز الله أن على دليل الية هذه اففي 
. افائدة اليا ت افي يكن لم هذا لول أنه ذلك وجه البشر مثله على يؤمن ما

بققدون عنهققا افيعرضققون اليققا ت عققن يعتون قد آد م بني : أن افوائدها ومن
ال ينظققر أن النسان على والواجب نظر اا يحكققم ثققم أو : يقققال ولهققذا ثانيقق

شوف اليا ت افي الول انظر افأنت ، تصوره عن افرع الشي ء على الحكم
اا افلتكققن للصققلح موجبة مقنعة آيا ت هي هل تنفققع ل هققي هققل بهققا صققالح

. عنها بالعراض تعذر افحينئذ
مققن آيققة يقبلققوا لققم افققإنهم هؤل ء قلوب قسوة : بيان الية هذا افوائد ومن

) .) ربهم آيَعات من آية من تأتنيهم (( ومَعا دليله اليا ت
آيششَعات (( مششن:  لقققوله العامققة الربوبية : إثبا ت الكريمة الية افوائد ومن

كققل رب وتعققالى سققبحانه وهققو هققؤل ء رب أنه تعالى الله ) افأثبت) ربهم
بمَعا شي ء سن تإ ةت ((  قر تم قن ةأ بد بأ ةب قع سب بأ ته بر تذ تة به بد قل بب قل تذ ي ا سل بهَعا ا بم سر ةه بح بل لل بو ةك

ةء ق ي الكفار حتى نعم أي الكفار حتى ربه افالله شي ء كل]91)[النمل:) بش
اا نقول لكن افيهققا خاصققة ربوبيققة بهققا يققراد أن أي خاصة ربوبية تكون أحيان
) افققان) وهَعارون ماوسإ ى (( رب:  تعالى قوله مثل واعتنا ء عناية مزيد
. العامة الربوبية غير الربوبية هذه
: لقققوله افعلهققم من والتحذير هؤل ء حال : تقبيح الكريمة الية افوائد ومن

هققو الذي ربهم من ؟ ممن جا ء ت أنها ) مع) معرضنين عنه كَعاناوا (( إال
.  يعرضون ذلك ومع إليه أمرهم و وخالقهم مالكهم

بذا:  تعالى الله قال تإ بو بل ((  قم تقني ةه ةقاوا بل تف سمششَعا بأن ةم تم ةكشش بق بز ةه بر سلشش بل ال بقششَعا
بن تذي سل ةروا ا بف بن بك تذي سل ةناوا تل بم ةم آ تع قط ةن قن بأ قاو بم ةء بل بشششَعا ةه بي سلشش ةه ال بمشش بع قط قن بأ تإ
قم ةت قن سال بأ ةل تف ي تإ ةن بضال تبني   )) ةم

" الصششحَعابة فقششراء قششَعال أ ي: "  المؤلققف ) قققال) لهششم قنيل (( إذا
سققار هكققذا المققوال ) مققن) اللششه رزقكششم (( ممَعا ) علينا) (( أنفقاوا

الية افتكون هذا وعلى الفقرا ء هم القائل افجعل الية تفسير افي المؤلف
يسقألون الفقققرا ء جقا ء إذا يعنققي ينفقوا أي الغنيا ء من الفقرا ء سؤال افي

يشققأ لم تعالى والله نطعمكم : كيف وقالوا بهم تهكموا ينفقوا أن الغنيا ء
تققوجيه هققذا سققؤال بققدون لعطيناكم نطعمكم أن شا ء ولو ؟ نطعمكم أن

عامقة اليققة نجعققل أن ينبغي الذي ولكن المؤلف عليه مشى ما على الية
التعميم به يراد الحيان بعض به يراد الفاعل وإبها م الفاعل افيها أبهم لنه
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الفقرا ء كانوا سوا ء الناس من أحد لهم قال إذا ) أي) لهم قنيل (( إذاافق
مققن الغنيققا ء لن النفققاق على يحثونهم الغنيا ء كانوا أو النفاق يسألونهم
ال الصحابة اا ينفقققوا أن علققى الكفققار مققن الغنيا ء افيحثون ينفقون مث أيضقق

بذا:  وقققوله أعققم ليكون إبهامها على الية نبقي أن افالصواب تإ بو بل ((  تقنيشش
قم ةه ةقاوا بل تف سمَعا بأن ةم تم ةك بق بز ةه بر سل وقوله والعطا ء البذل بمعنى ) النفاق) ال

ةقشاوا(( أ:  قققولهم وافققي ، اللققه أعطاكم مما ) أي) رزقكم (( ممَعا:  تف ن
سمَعا ةم تم ةك بق بز ةه بر سل أن علققى تنققبيه افيها أموالكم من أنفقوا قولهم ) دون) ال
اللققه رزق مققن ولكنققه الواقققع افققي كسبكم من ليس أيديكم بين الذي هذا

بققه يققأمركم اللققه لن اللققه رزقكققم الققذي هققذا من تنفقوا أن عليكم افكان
افضققله تنكرون افكيف المال هذا  أعطاكم الذي هو بالنفاق أمركم افالذي

(( ممَعا:  قققوله افققي الفائققدة هققو افهققذا تنفقققون افل أمره عن وتستكبروا
بل (( ) الجواب) الله رزقكم بن بقَعا تذي سل ةروا ا بف بن بك تذي سل ةناوا تل بم ةم آ تعشش قط ةن بأ

قن قاو بم ةء بل بشَعا ةه بي سل ةه ال بم بع قط بل (( : ) قوله) بأ بن بقَعا تذي سلشش ةروا ا بفشش بن بك تذي سلشش تل
ةناوا بم قالوا يعني الصلة بها المراد وأن بابها على أنها الصح هذه ) الل م) آ
ال : لهققم قققالوا الققذين هققم ؟ آمنققوا الققذين مققن ، آمنققوا للققذين يصققل قققو

: " المؤلققف ) قققال) (( قششَعالاوا) ) اللششه رزقكششم ممششَعا (( أنفقششاوا
مققن أنققه ويحتمققل اسققتهزا ء أنققه المؤلف ذكر ما " يحتمل بهم استهزاء

اا بالقدر الحتجاج باب اا عناد ةم(( :  يقولون وتحجج تع قط ةن قن بأ قاو بم ةء بلشش بشششَعا بي
ةه سل ةه ال بمشش بع قط نكققرة تكققون أن ويجققوز الققذي بمعنققى ) هنققا) (( مششن) ) بأ

اا نطعم أي موصوافة لققو الذي أنطعم أو دوننا من أطعمه الله يشا ء لو أحد
: قققوله وشققرطها لمتنققاع امتنققاع حققرف ) هنا) (( لاو و أطعمه الله يشا ء

حيققث الكققثر خلف علققى أتققت ) وقققد) (( أطعمه ) وجوابها) (( يشَعاء
لققو جواب افإن لطعمه الله يشا ء لو من والصل الجواب من الل م حذافت

اا كان افي المران اجتمع وقد الل م تحذف وقد الل م إثبا ت افيه افالكثر مثبت
قم:  تعققالى قوله ةت قي بأ بر بف بأ بن بمششَعا ((  ةثشاو ةر قح قم* بت ةتشش قن بأ بأ ةه   بن ةعششاو بر قز قم بت ةن بأ قحش بن

بن ةعششاو تر سزا قاو*  ال بلشش ةء   بشششَعا ةه بن بنششَعا قل بع بج ةمششَعا بل بطَعا قم ةح ةتشش قل بظ بن بف ةهششاو سك بف )) بت
ةم:  قال ثم]46:65[الواقعة ةت قي بأ بر بف بأ بء ((  بمَعا قل تذ ي ا سل بن ا ةباو بر قش قم* بت ةتشش قن بأ بأ  

ةه ةماو ةت قل بز بن بأن تن تم قز ةم قل قم ا ةن بأ قح بن بن ةلاو تز ةمن قل قاو* ا بل ةء   بشَعا ةه بن بنَعا قل بع ةجششَعا بج بجَعا ةأ

قاوال بل بن بف ةرو ةك قش ) افي) (( لاو جواب افي الل م افأتت]69:70)[الواقعة) بت
ن وحقذافت السابقة الية اب مقن معنقا القتي اليقة هقذه الثانيقة اليقة م ب

: المؤلققف ) قققال) أطعمه الله يشَعاء لاو من (( أنطعم الل م محذوف
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ةء ذلك يقاولاون إنهم"  ةَعا استهزا اا أنطعم " يعني وتهكم شققا ء لققو قوم
 الله إلى ؟ الله إلى وإل إلينا أي لنا افإطعامهم لطعمهم الله

اا بالقدر الحتجاج ؟ إيش باب من أنه ويحتمل أنطعم يعني اللو م من افرار
اا أن يشقأ لققم تعقالى اللقه ولكققن افأطعمنقاهم أطعمهقم اللققه يشا ء لو قوم

 وجهين هذا نطعمهم افل نطعمهم
اا هققذا قققالوا أنققه يحتمققل الثققالث الققوجه يقققوله كمققا القققدر علققى اعتراضقق

؟ يعطيققه ول افقيققر هققذا الله أن يجعل أن ليش والشيوعيون الشتراكيون
علققى يعترضققون هققذا جققوابهم افققي كأنهم هذا جوابهم افي يقولون افكأنهم

عنهم المسئول ، عنهم المسئولين إحنا ما الله ؟ من يطعمهم والذي الله
من نوع افيه هذا افيكون ذلك يشأ لم لكن يطعمهم أن الله على وكان الله

: الحتجققاج والثققاني  : السققتهزا ء أوجققه ثلثققة افهذه القدر على العتراض
القدر على : العتراض والثالث  بالقدر

قن((:  قالوا ثم تإ قم   ةت قن هذا معتقدكم مع ذلك لنا قولكم افي أنتم ما ) أي) بأ
سال(( تإ ةل تف ي   ةن بضال تبنيشش أن أمققروا الققذين الكفققار هققؤل ء يعنققي ) بيققن) ةم

شققا ء لققو اللققه أن تعتقققد أنققت أمرهققم للققذي يقولققون الفقرا ء على ينفقوا
اا يقولققون ذلك أعتقد نعم افيقول لطعمهم نطعمهققم أن تأمرنققا كيققف : إذ

)) أنتم (( إن:  وقققوله مققبين ضققلل افققي إل أنت ما الله بمشيئة والمر
؟ ناافيققة أنهققا على الدليل ما ، ما بمعنى ؟ شرطية وإل ناافية ) هنا) (( إن
ومققر ناافيققة إن أن علققى دليققل افهققي إن بعد إل جا ء ت وإذا بعدها إل لوجود
:  أوجه أربعة على العربية اللغة افي ترد إن أن قليلة أيا م قبل علينا

الول: 
...:  الطالب
أنتققم ولكققن صققريف ول ذهققب أنتم إن ما غدانة بني ومثاله : طيب الشيخ

اا تأتي طيب ، الخزف ؟ خالد أيض
. : شرطية الطالب
. مثاله : شرطية الشيخ

...:  الطالب
نعققم العرب كل م من أو السنة من أو القرآن من بشاهد تأتي : ول الشيخ

قن (( ، قن تإ ةك ينيَعا بي تن قو بغ ةرا بأ تقني ةه بف سل بلإ ى بفَعال قو بمَعا بأ ته ] هققذه135)[النسا ء:) تب
اا طيب شرطية . افوزي ثالث
...:  الطالب
. مثاله ناافية : وتأتي الشيخ
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...:  الطالب
. مثاله الثقيلة من مخففة : طيب الشيخ

...:  الطالب
"  المعَعادن كرام كَعانت مَعالك وإن: "  الشاعر : قول الشيخ
أبققان مققن " افهققي بيققن : " أي ) قققال) (( مبنين:  المؤلققف وقوله طيب

: أبققان افيقققال ولزمققة متعديققة تققأتي أبققان ؟ المتعدي أبان من أو الناقص
مققن مققبين إذا ظهققر بمعنققى الصققبح : أبققان ويقققال أظهققره بمعنى الشي ء

من أنها على بين بمعنى تكون أن يحتمل مبين افهو يبين أبان من الرباعي
أن السققياق هققذا غيققر افققي ويحتمل القاصر من ؟ المتعدي من ول القاصر

القققرآن هو المعنى ) ليس) المبنين (( والقرآن مثل أبان بمعنى تكون
وللتصريح: "  المؤلققف قققال ، نعققم للحققق مققبين قققرآن هققو بققل الققبين

بذا ؟ " ويققن عظنيششم ماوقع بكفرهم تإ بو بل ((  قم تقنيشش ةهشش ةقششاوا بل تف سمششَعا بأن تم
ةم ةك بق بز ةه بر سل بل ال بن بقَعا تذي سل ةروا ا بف ، كفروا الذين قال : قالوا يقل ) ولم) بك
هققذا ؟ العظيم الموقع هذا ما عظيم موقع ) افله) كفروا الذين (( قَعال
العظيم الموقع

ال  ليققس ذلققك قققالوا لعلهققم لقلنا : قالوا قال لو هؤل ء بكفر : التصريح أو
موضققع افققي الظهققار هققذا أن افائدة هذه البخل بسبب ولكن الكفر بسبب

 بكفرهم للتصريح الية هذه افي الضمار
الكفققر افيكون كاافر من إل تصدر ل المقالة هذه مثل : أن الثانية الفائدة 

اا لققه الضققمار أن سققبق افيمققا علينا مر وقد المقالة هذه قال من لكل عام
:  افوائد ثلث

الضققمير إليهققم يرجققع الققذي هققؤل ء على بالحكم : التصريح الولى الفائدة
 . .والثاني
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